
                                                                    ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест) 

1. Консультації  з представниками мікро- та малого підприємництва 

щодо оцінки впливу регулювання. 

Консультації щодо  визначення  впливу  запропонованого  регулювання на суб’єктів малого 
підприємництва  (далі  – СМП) та визначення детального переліку процедур ,виконання 
яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 квітня 
2018 року по 17 жовтня 2018 року. 
 
№ п/п Вид консультації( публічні 

консультації)прямі(круглі 
столи,наради,робочі 
зустрічі,тощо). 

Кількість учасників 
консультацій,осіб 

Основні результати 
консультацій(опис) 

1 Опитування суб’єктів 
господарюваня 

17 Надано 
пропозиції,щодо 
вдосконалення 
розробленого 
проекту акта 

 
Крім того, планується обговорення цього проекту регуляторного акту на  
громадських слуханнях та засіданнях постійних депутатських комісій з питань 
управління комунальною власністю, торговельного, побутового обслуговування, 
громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності та з питань планування 
бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики, а також 
проект буде оприлюднений на офіційному веб-порталі Бориславської міської ради та в 
ЗМІ. 
 
2. Попередня оцінка впливу регулювання на СМП 

Кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється регулювання, - 93    одиниці,  
у  тому  числі  малого  та  мікропідприємництва  -  83 одиниць (згідно бази орендарів).  

 Це регулювання вплине на 100 % орендарів об’єктів нерухомого майна 
комунальної власності територіальної громади міста Борислава, з якими   
укладено договори, та на тих договори з якими будуть укладені після прийняття 
регуляторного акту.  

 

3. Розрахунок  витрат  суб'єктів малого  підприємництва  на  виконання вимог 
регулювання 

Номер  
п/п   

Найменування оцінки Період 
регулювання до 
кінця року 

Періодичні 
за наступний 
рік 

Витрати 
за п’ять 
років 



Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 
регулювання 
1 Придбання необхідного 

обладнання  (пристроїв, 
машин, механізмів) 

не передбачено   
 

- - 

2 Процедури повірки та/або 
постановки на відповідний 
облік у визначеному органі 
державної влади чи 
місцевого самоврядування 

не передбачено   
не передбачено   
 

- - 

3 Процедури експлуатації 
обладнання (експлуатаційні 
витрати – витратні 
матеріали) 

не передбачено   
 

- - 

4 Процедури обслуговування 
обладнання (технічне 
обслуговування) 

не передбачено   
 

- - 

5 Інші процедури    не передбачено   
 

- - 

6 Разом, гривень   0,00 х х 
7 Кількість суб'єктів 

господарювання, що 
повинні виконати вимоги 
регулювання, одиниць 

93 - - 

8 Сумарно, гривень   0,00 х х 
Бюджетні  витрати  на  адміністрування  регулювання  суб'єктів  малого 
підприємництва не передбачені.  

4. Розрахунок  сумарних  витрат  суб'єктів малого  підприємництва, що 
виникають на виконання вимог регулювання 

Номер  
п/п   

Показник Період 
регулювання (до 
кінця року)  

За п’ять років 

1 Оцінка "прямих" витрат  
суб'єктів малого 
підприємництва на виконання 
регулювання 

0,00 - 

2 Оцінка вартості   
адміністративних процедур для  
суб'єктів малого 
підприємництва щодо 
виконання регулювання та 
звітування 

0,00 - 

3 Сумарні витрати малого  
підприємництва на виконання     
запланованого регулювання 

0,00 - 

4 Бюджетні витрати на   0,00 - 



адміністрування регулювання  
суб'єктів малого 
підприємництва 

5 Сумарні витрати на виконання  
запланованого регулювання 

0,00 - 

 

5.  Розроблення  корегуючих  (пом'якшувальних)  заходів  для  малого 
підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачено, оскільки 
запропонованим регуляторним актом не передбачено здійснення особами, 
додаткових витрат, що не передбачені чинним законодавством України. 
Запропонований регуляторний акт в повній мірі забезпечує послідовність та 
прозорість процесу приватизації. 

 

Начальник відділу комунального майна                                                        Р.І. Кікіс 


